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 : Ratus norvegicusدراسة نسجية مرضية
حمد جنداري جمعة
قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الخالصة
استتدف

البحتتم معر تتة الدغي تراا الجستتجية لمجاستتل ال ت كور البالغتتة لجتتر ان  Rattus norvegicusالدتتأ طعتيتتا مستتحوق الامتتار الجاضتتجة لجبتتاا الس تبحبح

. Melia azedarach L.
قسما الجر ان البالغة الدأ دراوحا طوزاجفا بين  350 – 200غم الى مجموعدين  .اعتيا المجموعة االولى مسحوق الامار الجاضتجة لجبتاا الستبحبح بجرعتة
( 25غم  /كغم من وزن الجسم)  ،أ حين طعتيا المجموعة الااجية (جرعة  50غم  /كغم من وزن الجسم)  .الدغيراا الجستجية تأ مجاستل المجموعتة األولتى
شملا ضمور بعض الجبيباا المجوية ودجكس وجخر للخاليتا المكوجتة للمجتأ مت باتا دجمعتاا قليلتة للخاليتا المجشتاة للجتةتة تأ بعتض الجيبتاا  ،تأ حتين كاجتا
الدغيتراا الجستتجية تتأ مجاستتل المجموعتتة الااجيتتة اشت ا لتوحظ غيتتا

معظتتم الخاليتتا المكوجتتة للمجتتأ وخاليتتا ستيردولأ ضتتال عتتن غيتتا

الجتت

واحداتتان االوعيتتة

ال موية أ الجسيج الخاللأ و رت دجسج أ الخاليا الخاللية أ س ى المجاسل .

المقدمة

يع ت جبتتاا الس تبحبح  . M. azedarachطح ت الجبادتتاا الدتتأ لفتتا خصتتا
تبيتتة إ يس تتدخ م الغتتال

كم تتا ة متفت ترة تتأ مع تتاجين اإلستتجان و تتأ ع تتال

اللاة  ،كما طن زيا ب ورة يسدخ م لعتال االلدفابتاا الجل يتة ودستدخ م ازهتار
أ معالجة الص اع والج ام واإلصاباا الةيروسية الجل يتة تأ حتين دستدخ م
المسدخلصاا الكحولية للحا الج ر تأ معالجتة الةتريتاا الجل يتة والمعويتة
 Bensky( .و  Satyavati ; 1986 ، Gambleوآخت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترون 1987 ،
وجامعت ت ت ت ت ت تتة ال ت ت ت ت ت ت ت ول العربيت ت ت ت ت ت تتة  Villamil ; 1988وآخت ت ت ت ت ت تترون ; 1995 ،
 Wachsmanوآخرون . )1998
كمت ت ت تتا طن طوراق جبت ت ت تتاا الست ت ت تتبحبح اا قيمت ت ت تتة غ ا يت ت ت تتة وبخاصت ت ت تتة لألغجت ت ت تتام
والم ت ت ت تتاعز( Bhadriو  Ahmed ; 1998 ، Govilوآخ ت ت ت تترون )9191 ،
وطشتار ( )1982 ، Mortanالتى ان طهميتة جبتاا الستبجبح طقتل متن الجبادتاا
األخرى .
يتتزرع جبتتاا الستتبحبح تتأ مجتتاتق مخدلةتتة متتن العتتالم مجفتتا العتراق كجبتتاا ظتتل
وزيجة وللجباا إجدا و ير من الامار وعج ما دسات الامتار واألوراق دؤكتل متن
قب تتل الحيواجت تتاا مم تتا يت تتؤ و الت تتى حت ت وم دست تتمم وان الام تتار ست تتامة لإلجست تتان
واللبت تتا ن األخت تترى ( Townsendو ; 1982 ، Morton ; 1966 Guest
 Oelrichsوآخرون . )1997 ، Burks ; 1983 ،
وعلتى الترغم متتن كاترة الجبادتتاا التبيتة المزروعتة تتأ التبال العربيتتة ومتا لفت

المواد وطرائق العمل
طجريا ال راسة على مجموعة من الت كور البالغتة (دراوحتا اوزاجفتا بتين 350
 – 200غم) الدأ دم الحصول عليفا عن تريق الدكاار أ المخدبر .
جمعتتا الامتتار الجاضتتجة لجبتتاا الستتبحبح ختتالل شتتفر دشترين الاتتاجأ وطعتتتأ
مسحوق الامار ممزوجا م العل
الماررة لكل حيوان .
لدح يت ت الجت تترع الم تتؤارة اجريت تتا اخدب تتاراا اوليت تتة إ طعت تتأ مست تتحوق الامت تتار
الجاضتجة وبجرعتتاا ( 20 , 15 , 10غتم  /كغتتم متتن وزن الجستتم) لتتاالم
مجتتامي متتن كتتور الجتتر ان دكوجتتا كتتل مجموعتتة متتن  5جتتر ان ومتتن ختتالل
المدابعة اليومية دمتا مالحظتة بعتض العالمتاا الستريرية متن خمتول و ات ان
الشت تتفية  ،احمت ت ت ارر وحكت تتة ت تتأ مجتات تتة الش ت تتةا وضت تتع

ل دم دح ي الجرعدين ( 25و  50غم  /كغم) لغرض ال راسة .
تتأ جفايتتة الدجربتتة دتتم دش تريح جمي ت الحيواجتتاا وعزلتتا المجاستتل وغمتترا تتأ
محلتول الةورمتالين المدعتا ل المتجظم 10 % Neulral buffer formalin
وبع  48ساعة دتم دمريتر العيجتاا وحست

هيمادوكس ت تلين  -ايوست تتين لمالحظت تتة الدغي ت تراا الجست تتجية ات تتم طجت تترو الةح ت ت

طن لكاي تتر م تتن العات تاقير التبي تتة طا تتا ار جاجبيت ت ض تتارة  ،مم تتا جع تتل الم تتؤدمراا

النتائج

التبيتتة والصتتي الجية دؤكت علتتى ضتترورة الحت متتن دجتتاول هت األ ويتتة والعتتو ة
إلتتى الجبادتتاا التبيتتة واالهدمتتام بفتتا بصتتةدفا مص ت ار آمجتتا لص تجاعة العاتتاقير
(جامع تتة الت ت ول العربي تتة  . )1988 ،وجظت ت ار الحدت توا جب تتاا الس تتبحبح

M.

 azedarachعلتتى م توا عالتتة اا طهميتتة تبيتتة و وا ت اقدصتتا ية  ،ولع ت م
دتتو ر ارستتة حتتول دت اير الجبتتاا علتتى األعضتتا الدجاستتلية ولدتتو ر هت ا الجبتتاا
تتأ العت تراق ات ت د تتم الدخت تتيت لفت ت ال ارس تتة ولدح يت ت دت ت اير مس تتدخل
الجباا على الدركي

الجسجأ لمجاسل الجر ان .

هت ت ا

الداجيتاا العلميتة ()Luna 1968

د تم دحضتتير الش ت ار ح الجستتجية بستتم  6 – 5متتايكرون وصتتبغا بصتتبغة

الجبادتتاا متتن ور هتتام تتأ صتتجاعة الت ت وا تتان دجميدفتتا واالستتدةا ة مجفتتا ل تتم
دتجظم علتتى المستدوى الاتتومأ لحت ا ن  ،ضتال عتتن لت

ع ت تتام وكاجت تتا هت ت ت

العالم تاا اكاتتر ح ت ة تتأ الدركيتتز  20غم/كغتتم متتن وزن الجستتم وبجتتا علتتى

المجفرو .

ات طابدتتا البحتتوم

يوميا ولم ة  35يوم بعت حستا

الجرعتة

يدك تتون الجفت تتاز الدجاست تتلأ ال ت ت كرو ت تتأ الجت تتر ان مت تتن الخصت تتيدين ()Testes
ودحدتتوو كتتا خصتتية علتتى عت كبيتتر متتن الجبيبتتاا المجويتتة والدتتأ ددصتتل باجتتاة
ملدوي تتة كايت ت ار دت ت عأ البت ترب ( )epididymisحي تتم دخ تتزن الجتت ت

 ،ددص تتل

قجتاة البترب باجتاة طخترى غيتر ملدويتة دت عى االستفر ( )vas deferensالت و
يؤ و الى الاجاة ال ا اة واالحليل .

التغيرات النسجية المرضية
مجموعة السيطرة  :دحات خصتية الجتر ان بمحةظتة ستميكة الغاللتة البيضتا

طظفت تترا جدت تتا ج ال ارست تتة الحاليت تتة ان الجت تترع (  25و  50غت تتم  /كغت تتم ) مت تتن

 tunica albugineaدات دحدفتتا تباتتة متتن الجستتيج الضتتام الرختو (الغاللتتة

مسحوق الامار  ،الجاضجة سببا د اي ار واضحا أ طجستجة الخصتى للجتر ان

الوعا ي تتة  )tunica vasculosa.ودجت ت مج هت ت التبا تتة االخيت ترة مت ت ست ت ى

البالغة بع خمسة طسابي من المعاملة .

(الجستيج الخاللتأ او الجستيج متا بتين الجبيبتاا) الغجتأ باألوعيتة ال مويتة والت و
يس تتج الجبيب تتاا الجاقل تتة للمج تتى  seminferous tubulesود تتبتن الجبيب تتاا
صتةو

وطن س تتب
للجت ت

هت ت الدغيت تراا الجس تتجية وم تتوا عت ت كبي تتر م تتن الخالي تتا المجشت ت ة
والخاليتتا األختترى تتأ طجستتجة الخصتتية جتتادج د ت اير المركبتتاا الستتامة

عت ة متتن الخاليتا المجشت ة للجتةتتة  spermatognic cellsوالخاليتتا

للامتتار  ،إ اجخةتتض ع ت ه ت الخاليتتا تتأ الجبيب تاا الجاقلتتة للمجتتأ ممتتا طاتتر

الستتاج ة ( خاليتتا ستتيردولأ  Sertoli cellsوالدتتأ دستتدج علتتى غشتتا قاعت و

 .وظفتتر ان د ت اير الجرعتتة  25غتتم  /كغتتم

رقيتق ويالحتظ وجتو مجتامي متن الخاليتا الظفراجيتة (خاليتا ليت

Leydig

ستتلبا علتتى عمليتتة دكتتوين الجت ت

متن وزن الجستتم طقتتل متتن الجرعتتة العاليتة  ،و تتأ حالتتة استتدمرار وجتتو الجتت

( )cellsاألشكال . )3 ، 2 ، 1

دكون ض يلة الع  ،مما يوضح اسدمرار عملية دكوين الجتت

مجموعة التجربةة  :بالجستبة للمجموعتة الدتأ اعتيتا الجرعتة  25غتم  /كغتم

الجاقلة للمجأ .

متتن وزن الجستتم ا ت شتتملا الدغي تراا الجستتجية المرضتتية تتأ خصتتى كتتور

الجر ان البالغة ضمور بعض الجيباا المجويتة ودتجكس وجختر الخاليتا المكوجتة
للمجأ ودوسةفا الى جو

الجبيباا الجاقلة للمجأ ولتم يبتق متن بعتض الجبيبتاا

المجوية سوى الغشا الااع و ودجمعاا قليلة ج ا من الخاليتا المكوجتة للمجتأ
(األشكال  . )6 ، 5 ، 4كما لتوحظ متن بعتض الحتاالا دجمت لستا ل خزبتأ
تتأ الجستتيج الخالل تأ بتتين الجبيبتتاا (الشتتكل  )7وعلتتى التترغم متتن وجتتو ه ت
الدغيتراا المرضتية ات استدمرا مشتتاه ة الحيواجتاا المجويتة وان كاجتا بشتتكل
مح و ج ا اللة على اسدمرار عملية دكوين المجأ .
طما بالجسبة للمجموعة الدأ اعتيا الجرعة  50ملغم  /كغتم متن وزن الجستم
ولم ة ( )35يوما ا اشدملا ه الدغيراا على دجكس جتوو وجختر للخاليتا
المجش ة للجت

وخاليا سيردولأ وغيا

معظم ه الخاليا ضال عتن غيتا

الجتت

(الشتتكل  )8وظفتتور طعت ا متتن الخاليتتا الظفاريتتة العمالقتتة تتأ جت ار

وجتو

الجبيبتاا الجاقلتة للمجتأ (الشتكل  . )9كمتا لتوحظ ترت الدجستج واحداتتان

األوعية ال موية أ الجسيج الخاللأ ودجم سا ل خزبأ أ ه ا الجسج .

كما طوضحا جدا ج ال راسة الحالية ان الدغيراا الجستجية المرضتية للجرعتة (
 50غتتم  /كغتتم ) تتأ الجبيبتتاا الجاقلتتة للمجتتأ كاجتتا طكاتتر وضتتوحا ا ستتببا
هت ت الجرع تتة غي تتا

المصادر

معظ تتم الخالي تتا المجشت ت ة للجتت ت

واألجت تواع األخ تترى م تتن

الخاليتتا المكوجتتة للجبيبتتاا الجاقلتتة للمجتتأ  ،ويدضتتح متتن الدغي تراا الجستتجية ان
لمست تتحوق امت تتار الست تتبحبح الجاضت تتجة دت تتااير ت تتأ عمليت تتة دكت تتوين الجت ت ت
الجتتر ان ويستتد ل علتتى ل ت متتن قلتتة طو غيتتا

الجت ت

تتأ جتتو

وال و يجدج طمتا عتن دتاخير عمليتة دتتور الخاليتا المكوجتة للجتت
ض ت ت تترر شت ت ت ت ي ت ت تتأ الخالي ت ت تتا المجشت ت ت ت ة للجتت ت ت ت

ت تأ

الجبيبتتاا
طو حصتول

 .ات ت ت ت اش ت ت تتار  Purvisو

 ) 1981 ( Hanssonطن الدابت تتيت يحصت تتل ت تتأ الب ايت تتة ت تتأ عمليت تتة دكت تتوين
الجت

وخاصة االجاساماا االخدزالية .

وددة تتق جد تتا ج ال ارس تتة الحالي تتة مت ت م تتا دوص تتل إليت ت حميت ت ( )1979إ ست تب
إعت تتا مس تتحوق ام تتار الس تتبحبح بجس تتبة ( )100 %لأل ارجت ت

دوقت ت

جض تتج

الحيواجاا المجوية م دحوصل الخاليتا المبتجتة للاجتواا المجويتة وزيتا ة ستم
الغاللت تتة البيضت تتا  ،إ طشت تتار الباحت تتم إلت تتى طن الدغي ت تراا الجست تتجية طقت تتل ت تتأ
المجمتتوعدين الدتتأ طتعمتتا مستتحوق امتتار الستتبحبح وبجستتبة( % 50و %
.)75
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Effect of extract of the Chinaberry tree Melia azedarach L. on the testes
of Rats ( Rattus norvegicus ): Histopathological study
Hamad J. Jumaa
Biology Department, College of Science, University of Mosul, Mosul , Iraq

Abstract
The Present study was conducted to investigate the histopathological changes Ruttus norvegicus after treatment with
extract of mature fruit of M. azedarach L.
Adult male rats treated with dose rate of 25 gm / kg. B.w. exhibited histopathological alterations in testes indicating
atrophy of some seminiferous tubules , degeneration and necrosis of spermatogenic cells , exfolation of spermatocytes
to tubule cavity. No remains of some tubules only basement membrane and few accumulation of spermatocytes. while
the dose rate of 50 gm / Kg. B. W. caused absence of all spermatogenesis cells and sertoli cells as well as the absence of
spermatozoa (sperms), hyperplasia in interstitial cells (Leydig cells) congestion of blood vessels , and accumulation of
edematous in interstitial tissue.

